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 סגן הנשיא  – כבוד השופט אמיר דהאן בפני 

 

 
 התובע:

 
  נעם דמסקי 

 
 נגד

 
  ערוץ יהודי ישראלי בע"מ  הנתבעת:

 
 

  
 

  פסק דין
 

שידור סדרה שיצר התובע. עת ב יוצרים זכויותשל רוחני  ןבפני תביעה בגין הפרת קניי

גשת לאחר שהצדדים הגישו איש ראיותיו במסגרת תיקי מוצגים הורה בית המשפט על ה

רשימות עדים ומועדי הוכחות מוסכמים. בית המשפט הוסיף כי אם לא יוגשו אלה למועד 

יראה בכך בית המשפט אות לרצון הצדדים לסיים את עניינם ללא העדת עדים וייתן צו  –

 וכך היה.  –ם על יסוד מסמכים וטענות בתיק לסיכומי

 הצדדים

התובע הוא יוצר, במאי ומפיק אשר יצר את הסדרה "בשביל ישראל" )להלן: . 1

 (. "הסדרה"

. הנתבעת היא חברה העוסקת בשידורי טלוויזיה ומשדרת מגוון תכניות, וידועה גם 2

 .  "20"ערוץ  בשם

 מוסכמות

( הרשאה"ההסכם ו/או הסכם ה"נחתם בין הצדדים הסכם הרשאה  )להלן:  30.08.15. ביום 3

 ₪. 56,000לפיו תרכוש הנתבעת מאת התובע רישיון לשידור הסדרה בסך של 

(, שרק במהלכה ניתן "תקופת הרישיון"שנים )להלן:  3 -.  בהסכם הוגבלה תקופת הרישיון ל4

 להסכם. 1וגבלת של שידורים, על פי סעיף לשדר את פרקי הסדרה ולמשך כמות מ
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 . ההסכם נחתם בהסתמך על כך שהתובע הינו בעל זכויות השידור בסדרה. 5

 . אין מחלוקת כי הנתבעת המשיכה לשדר את הסדרה, גם לאחר שהסתיימה תקופת הרישיון. 6

 קיצור טענות התובע

פרקים, במסגרת שיתוף  30ללת ביים התובע והפיק את הסדרה "בשביל ישראל" הכו 2012. בשנת 7

 (. "ערוץ מאיר"פעולה עם ערוץ מאיר )להלן: 

בין התובע לנתבעת, קיבל התובע תמורה בגין זכויות  30.08.15. במסגרת הסכם שנחתם ביום 8

ובמשך תקופת הרישיון שודרו  12/2015שידורי הסדרה החלו בחודש ₪.  56,000השידור בסך של 

 התאם להסכם. בידי הנתבעת מספר פעמים ב

שנים לאחר תחילת שידורי הסדרה,  3-, כ2018. חרף העובדה שתקופת הרישיון פקעה בדצמבר 9

, כי הנתבעת ממשיכה לשדר את הסדרה וזאת ללא ידיעתו. 10/2019התובע גילה במהלך חודש 

פנה התובע באמצעות בא כוחו לנתבעת, בדרישה שתחדל משידור הסדרה  07.11.19משכך, ביום 

"חוק זכויות )להלן:  2007-תר וכן לקבלת פיצוי כספי בהתאם לחוק זכויות יוצרים, תשס"חלאל

(.  התובע הפנה לתצהיר שהוגש מטעם הנתבעת במסגרת הליכי גילוי מסמכים, שם יוצרים"

 12/2018הצהירה הנתבעת על מועדי השידור. משם עולה כי פרקי הסדרה שודרו החל מחודש 

 פעמים, וכל זאת לאחר שחלפה תקופת הרישיון.  70-למעלה מו 09.12.2019ועד ליום 

נפגשו  04.12.19. לאחר קבלת מכתב זה, ביקשה הנתבעת לקיים פגישה עם התובע וביום 10

 שלח התובע לנתבעת דוא"ל עם פירוט מתווה פשרה מוסכם.  09.12.19הצדדים. ביום 

ובו טענה כי שידור הסדרה נעשה במסגרת הסכם שידור  25.12.19הנתבעת השיבה במכתב מיום 

תכניות ערוץ מאיר, להם הייתה הרשאה לשדר את התוכנית. עוד טענה הנתבעת במכתבה, כי שידור 

יוצרים שונים ולצרכי זכויות הסדרה לא גרם לתובע שום נזק אלא אף הניב לו תמלוגים מארגוני 

לנוכח האמור, הגיש התובע את התביעה שבפניי. ₪.  5,000ן הציעה תשלום בסך משא ומת

וכן להורות על הפסקת ₪,  200,000במסגרת התביעה נתבקש להורות על פיצוי בסך 

 שידור או פרסום הסדרה שיצר, אשר משודרים ללא אישורו.
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 קיצור טענות הנתבעת

תקופת הרישיון, נעשה בהתאם להסכמה  . לטענת הנתבעת, המשך שידורי הסדרה לאחר סיום11

שניתנה לה על ידי ערוץ מאיר, שהינה בעלת הזכויות בסדרה באופן בלעדי. לנתבעת נודע על הסכם 

(, בו סוכם בסעיף "הסכם הפקה")להלן:  12.08.12הפקה שנערך בין התובע לבין ערוץ מאיר ביום  

לתובע לא הייתה בזמנים הרלוונטיים ו, כי מלוא הזכויות בסדרה מועברות לידי הערוץ. דהיינ 35

 . שניתן לסחור בה שום זכות בסדרהכבר 

. הנתבעת פנתה לתובע וביקשה כי ימחק את תביעתו לאור הסכם ההפקה עם ערוץ מאיר. 12

בתגובה לכך שלח התובע לנתבעת מסמך "המחאת זכויות", לפיו עולה, לשיטתו, כי הוא בעל 

תבעת לעומת זאת, מסמך זה רק מעיד כי התובע שימש כמשווק הזכויות על התוכנית. לטענת הנ

מטעם ערוץ מאיר, וכל פעולה שלו כפופה לאישור ערוץ מאיר. מסמך זה אינו מעיד כי לתובע יש 

 זכויות בסדרה או זכות תביעה מכוחה.  

שכן התובע אינו בעל הזכויות  –. לנוכח האמור טענה הנתבעת, אין כתב התביעה מגלה עילה 13

בסדרה ולכן גם אם יוכיח את כל האמור בכתב התביעה הוא לא יהיה זכאי לסעד המבוקש. בדומה 

 לכך טענה הנתבעת להעדר יריבות, שכן התובע אינו יכול לתבוע סעדים מכוח נכס שאינו שלו. 

 המהוו₪,   56,000השידור בסך של  . גם התמורה אשר קיבל התובע מן הנתבעת בגין זכויות14

התובע ביצע לטענת הנתבעת לטענתה התעשרות שלא כדין, שכן זכויות היוצרים אינם בבעלותו. 

הונאה והטעייה של ממש כאשר הסתיר את העובדה שערוץ מאיר הינו בעל הזכויות היחיד בסדרה, 

ואילו הייתה יודעת מראש, לטענתה, כי ערוץ מאיר הוא בעל הזכויות בסדרה, אזי לא הייתה 

 סכם עם התובע. התנהלות זו לוקה אף במניעת תחרות הוגנת. מתקשרת בה

. בנוסף טענה הנתבעת כי אף אילו היה מקבל התובע את אישור ערוץ מאיר, הרי שלאור 15

הרי שדין  –הן במסגרת המו"מ והן בהצהרותיו כי הוא בעל הזכויות בסדרה  –ההטעיה שביצע 

מור על זכויותיה לפעול כנגד התובע ההסכם להתבטל. הנתבעת הוסיפה כי היא מבקשת לש

 במסגרת הליך זה או במסגרת הליך נפרד. 

. הנתבעת הכחישה גם את טענת התובע כי הביעה נכונות לפצותו. היא טענה כי במסגרת 16

הפגישה שנערכה בינה לבין התובע, הבהירה לתובע כי הסדרה שודרה מכוח הסכמה שניתנה לה 
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, כי טענת ההפרה שהועלתה על 25.12.2019לתובע במכתב מיום על ידי ערוץ מאיר. כן הבהירה 

מכר בעניין חובת רכישת סדרות או התקשרות כפויה עם התובע, -ידו אין בה כדי להוות פתח לסחר

וכי היא מאמינה בהתקשרות עם יוצרים רק על בסיס מקצועי ומתוך רצון טוב. לאור כך הציעה 

  י התובע, או כל שיתוף פעולה מקצועי אחר.הנתבעת לבחון סדרות נוספות שהוצעו ע"

. בשולי הדברים ציינה הנתבעת, כי במסגרת הפגישה סיפר התובע כי צפה בסדרה כשהיא 17

משודרת על ידי הנתבעת במשך מספר חודשים. משמעותם של דברים אלו היא כי התובע לא פנה 

שידורים  "לצבור"כדי  לנתבעת באופן מידיי בדרישה לקבלת פיצוי, והעדיף למעשה להמתין

פסולים אשר יובילו לפיצוי גבוה יותר. התנהלות פסולה זו מצידו, די בה לכשעצמה כדי להקטין 

 את הנזק לו טוען התובע, המוכחש בידי הנתבעת.  

 

 קיצור טענות התובע בסיכומיו

. בתגובה לטענת הנתבעת כי התובע אינו בעל הזכויות בסדרה אלא ערוץ מאיר, מציין התובע 18

נכרת הסכם הפקה בינו לבין ערוץ מאיר אשר במסגרתו העביר התובע לערוץ  12.08.12כי אכן ביום 

מאיר את זכויותיו בסדרה, ולערוץ מאיר הוקנתה הזכות הבלעדית לשדר את פרקי הסדרה. כמו כן 

ם, כי התובע לא יעשה שימוש כלשהו בסדרה פרט לצורך המשך הפקה עבור ערוץ מאיר, סוכ

הועלו על הכתב הסכמות נוספות בין התובע   25.08.12להסכם. ברם, ביום  35כאמור בסעיף 

להסכם ההפקה. בשלב זה סוכם, כי התובע יקבל  35לערוץ מאיר, אשר למעשה משנות את סעיף 

רת הסדרה. עוד סוכם, כי במידה ויהיה התובע זה שיטפל במכירת מהסכום שיתקבל ממכי 40%

מסכום  70%אחוז נוספים עבור עמלת טיפול, כך שבסך הכל יוכל לקבל  30הסדרה, יקבל התובע 

 המכירה. 

הסכימו התובע וערוץ מאיר על העברת כלל הזכויות מכל סוג  10.03.15. בשלב הבא לכך, ביום 19

אל התובע. סוכם כי התובע יוכל לפעול ולהתנהל באופן עצמאי  רהבחז יש לערוץ מאיר בסדרה

לשיווק ומכירת הסדרה מול כל גוף שידור, ובלבד שכל הסכם כאמור יאושר על ידי מכון מאיר 

 "(. הזכויות העברת הסכם)הסכם זה יכונה מכאן ולהבא: "



 
 בית משפט השלום בירושלים

  

  יהודי ישראלי בע"מדמסקי נ' ערוץ  39366-06-20 ת"א
 

                                                                  
  

 15מתוך  5

תקשר התובע עם . על סמך הסכמות אלה, מכוחם קיבל התובע חזרה את זכויותיו בסדרה, ה20

הנתבעת בהסכם ההרשאה. מכאן גם לטענתו, כי טענת הנתבעת לפיה ערוץ מאיר אישר לה לשדר 

את העסקה דינה להידחות, שכן ערוץ מאיר לא היה מוסמך לעשות כן. זו גם הסיבה שהנתבעת 

את זכויות השידור  –ולא מערוץ מאיר  –עצמה התקשרה עם התובע בהסכם, ורכשה מהתובע 

 שנים.  לשלוש

. לא זו אף זו, טען התובע, הנתבעת לא הציגה כל ראיה כי ערוץ מאיר התיר לה לשדר את 21

, המלמד כי 06.08.19הסדרה. המסמך היחיד אותו הציגה הנתבעת היה אישור שידורי תכנים מיום 

ערוץ מאיר מקנה לנתבעת זכות והרשאה לשדר את התכנים המפורטים בנספח לו. ברם, הנתבעת 

הגישה את אותו נספח וממילא לא ניתן ללמוד כי התכנית נשוא התביעה, "בשביל ישראל", לא 

נכללת בו. דבר זה מעיד, לטענת התובע, כי אילו הייתה הנתבעת מצרפת נספח זה, הדבר היה פועל 

 נגדה. 

. התובע הוסיף כי לאחר מאמצים, אפשרה לו הנתבעת לעיין בהסכם שנחתם בינה לבין ערוץ 22

. גם במסגרת 06.08.19, שכל הנראה הוליד את אישור שידורי התכנים מיום 22.08.18ביום  מאיר

הסכם זה לא צוין מהו התוכן עליו מדובר ואשר לגביו ניתנה ההרשאה; אך ברור כי הרשאה זו 

אינה מקיפה את כל התכנים הקיימים ומשודרים בערוץ מאיר, ומתייחסת לתוכן מסוים אותו 

שוף. במסגרת הליך גילוי המסמכים, נתבקשה הנתבעת לחשוף את הסכמי הנתבעת סירבה לח

אין הסכם ספציפי לסדרה. מסמכי ההרשאה הספציפיים לשידור התוכנית, אך השיבה כי "

התובע ציין כי העדרה של ראיה פוזיטיבית  .הרשאה כללים פורטו בתצהיר גילוי מסמכים"

עוד ברור כי ישנה הסכמה בין ערוץ מאיר שתעיד על הרשאה ביחס לסדרה "בשביל ישראל", ב

שכן  –לנתבעת ביחס לתכנים אחרים, מעידה כי ערוץ מאיר לא אישר לנתבעת לשדר את הסדרה 

 הוא ידע כי הזכויות בסדרה אינן שלו. 

, 06.08.19. נוסף לכך ציין התובע, כי המועד בו ניתן האישור עליו הצביעה הנתבעת הינו מיום 23

. ממילא נמצא כי מאז ועד 12/2018לנתבעת הסתיימה כבר בחודש ניתן יון שבעוד תקופת הריש

זו שידרה את הסדרה ללא רישיון וללא רשות, וזאת  –גם לשיטתה של הנתבעת  –למועד האישור 

 במשך עשרות פעמים, בהתאם לדו"ח מועדי השידורים.
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כי לא ניתן להעביר לציבור  לחוק זכויות יוצרים, הקובעים 47-ו 14, 11. התובע הפנה לסעיפים 24

יצירה באופן העולה כדי "שידור", בלא היתר מבעל זכות היוצרים, דהיינו התובע. הוא הוסיף כי 

שידורים בלתי חוקיים  77-פרקים שונים מן הסדרה, ב 30מתוך רישומי הנתבעת עולה כי זו שידרה 

י ערוץ טלוויזיה מסחרי. שונים, במשך תקופה הנפרשת על שנה ולמשך עשרות שעות מסך על פנ

כנגד מספר ההפרות המועט עליהם ₪  200,000עוד הדגיש התובע כי את תביעתו העמיד על סך 

ידע, ובשעה שלא הבין את היקף השידורים והפגיעה בזכויותיו, שכן החוק מקנה לו פיצוי בסך 

 בגין כל הפרה והפרה של זכויות היוצרים. ₪  100,000של עד 

 בעת בסיכומיהקיצור טענות הנת

. לטענת הנתבעת, התובע לא הוכיח כי הוא בעל הזכויות בסדרה, שכן לא הגיש את ראיותיו 25

כדין, ובפרט לא את הסכם העברת הזכויות. התובע בחר שלא לזמן עדים מערוץ מאיר לגרסתו, 

ואף נמנע מלצרף את ערוץ מאיר, המהווה צד חיוני, לתביעה, ובהיעדר "עד מגיש" למסמך, 

התאם להלכה הפסוקה, ראיה זו אינה קבילה. עוד הדגישה הנתבעת בהקשר זה את חוסר תום ב

ליבו של התובע, אשר רק לאחר כתב ההגנה מטעם הנתבעת חשף את העובדה כי זכויותיו בסדרה 

הועברו תחילה לערוץ מאיר, ורק לאחר מכן הוחזרו לו לשיטתו. הנתבעת הבהירה כי לשיטתה 

 שמהימנותה נמוכה.  מדובר בגרסה כבושה

. לגופו של הסכם העברת הזכויות נטען, כי מבירור שעשתה הנתבעת עולה כי מערכת ערוץ 26

מאיר כלל אינה מכתבים מעין אלה. אף אם אלו יצאו תחת ידה, אין הם ברי תוקף שעה שנעדרת 

א מהם חתימה נוספת של נציג מכון מאיר כמתחייב בכל התקשרות שמבצע המכון; מה גם של

הוכח כי החתומים על מסמכים אלו היו מורשי חתימה באותה עת מטעם מכון מאיר. הנתבעת שבה 

על טענתה, לפיה בכל מקרה, כל שעולה מהסכם העברת הזכויות הוא כי התובע מורשה לשמש 

 כמעין "משווק" מטעם ערוץ מאיר בתמורה לאחוזים ממכירת הסדרה ותו לא. 

ובהתאם לאישור מיום  21.08.18ת עם ערוץ מאיר מיום . משכך, לנוכח הסכם ההתקשרו27

המשיכה לשדר את הסדרה אף לאחר תקופת הרישיון, כאשר את תקופת הרישיון  06.08.19

. אשר לטענה כי לא הגישה 21.08.18החדשה שקיבלה מערוץ מאיר יש למנות למן ההסכם מיום 

ות בסדרה השיבה, כי פירוט מלא של מסמך בו צוין במפורש כי ערוץ מאיר העביר לידיה את הזכוי

כלל הסדרות אשר נכללו במסגרת ההתקשרות נעשה באמצעות העברת חומרה אשר נשאה את 
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אשר התעדכנו מעת לעת  –התוכן. כלומר, אף שעצם ההתקשרות הועלה על הכתב, פירוט הסדרות 

 נעשה ב"שטח". –

, קיבל התובע 2015בע בשנת . כך או כך גרסה הנתבעת, כי כאשר חתמה על ההסכם עם התו28

עבור יצירה ₪  56,000בגין זכויות יוצרים שכלל אינם בבעלותו, כך ששילמה לו תמורה בסך 

שכלל אינה בבעלותו. המדובר בהתעשרות שלא כדין שנעשתה בהסתרה, בשקר ובכזבים בחסות 

כום בו היא התובע, וממילא ככל ותידרש הנתבעת לשלם לו סכום כלשהו יש לקזז סכום זה מן הס

 תחויב.  

. אפילו היו זכויות היוצרים בבעלות התובע, גרסה הנתבעת כי עומדות לה הגנות שונות מכוח 29

 היא כי מצידה ידיעה היעדר לאור, הלב תום להגנת הנתבעת טענה ראשית. יוצרים ותחוק זכוי

 התובע כי העובדה מלבד כי הנתבעת הוסיפה זה בהקשר. התובע של היוצרים זכויות את מפרה

 ההתקשרות בהסכם כבר, מאיר לערוץ שייכות ביצירה היוצרים זכויות כי העובדה את הסתיר

. להסכם צד מהווה מאיר ערוץ, בלבד עמו נחתם שההסכם אף כי התובע לה הבהיר עמו הראשון

 משמעותי גורם מהווה מאיר ערוץ כי הנתבעת בקרב הבנה של להתגבשותה הובילו אלו הבהרות

 התובע זכויות מיצוי הייתה הנתבעת העלתה אותה נוספת טענה. הסדרה מבעלי אחד והינו לעסקה

 מוצו, מכן לאחר ולנתבעת תחילה מאיר לערוץ הסדרה של המכירה הסכם לאחר ולפיה, ביצירה

 .בה התובע של זכויותיו

 דיון והכרעה

. התביעה מעוררת מספר שאלות, עובדתיות ומשפטיות, אותן יש לבחון זו על גבי זו. ראשית 30

יש לבחון, למי שייכות זכויות היוצרים בסדרה. שנית, ככל ויוכח כי זכויות אלו שייכות לתובע 

)ולא לערוץ מאיר(, יש לקבוע אם ואילו הגנות מדיני הקניין הרוחני עומדות לנתבעת. לבסוף יש 

העריך את סכום הפיצוי אותו יש להעניק לתובע בגין הפרת זכויותיו. כפי שאפרט להלן, טענות ל

הצדדים מלמדות שהמחלוקת עובדתית בעיקרה ונוגעת למעמדו הראייתי של הסכם העברת 

הזכויות בסדרה. פרשנות מצמצמת להסכם זה וכפירה בכוחו הראייתי עומדות בליבת טענות 

נה הנתבעת להעדר עילה ולהעדר יריבות, לשידור הסדרה בהיתר מערוץ הנתבעת, ועל בסיסם טע

מאיר ולקיזוז בשל עשיית עושר ולא במשפט. משכך, על כוחו הראייתי של ההסכם, משמעותו 

 ותוקפו אעמוד כעת. 
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 הזכויות העברת הסכם של תוקפו

הנתבעת הגישה את ם , הגיש התובע את ראיותיו. בהמשך לכך ולאחר שג13.07.2021. ביום 31

החלטה בה נתבקשו הצדדים להגיש רשימת עדים ותאריכים  12.10.2021ה ביום נתראיותיה, ני

מוסכמים לדיון. עוד נקבע באותה החלטה כי ככל שלא תוגש רשימה כאמור, יניח בית המשפט 

 כי הצדדים אינם מעוניינים בהעדת עדים ובהתאם לכך ינתן צו לסיכומים. בהתאם להחלטה זו

ומשלא הוגשה רשימה כאמור, המשיך ההליך אל שלב הסיכומים מבלי שנשמעו עדים מטעם מי 

מהצדדים. בהינתן מצב עניינים זה, התנגדה כאמור הנתבעת בסיכומיה לקבילותו הראייתית של 

הסכם העברת הזכויות, אשר הוגש מבלי שניתנה כל עדות ביחס למידת האותנטיות והמהימנות 

לכאורה בראיה שהיא בבחינת עדות מפי השמועה. אולם ממושכלות היסוד של  שלו. אכן, מדובר

 "דבר לכל כשרה נעשית, הגשתה בזמן לה התנגדו שלאשיטת משפטנו הוא כי גם ראיה כזו "

. ראו גם: ע"א 505 – 504(, בעמ' 1995]ד"ר יואל זוסמן, סדרי הדין האזרחי )מהדורה שביעית, 

 2110/09ד'; ע"א  274(, בעמ' 2004) 215( 5, פ"ד נח)יצחק קרישובקיבוץ מעיין צבי נ'  1639/01

עיזבון המנוח אמין  1071/96; ע"א 14-13(, פסקאות 20.09.2012)עלי סלים קדור נ' פהים דקסה 

(. כלל זה 7ז', פסקה -ו' 347(, בעמ' 2006) 337( 4, פ"ד ס)פואד אלעבד נאצר נ' מדינת ישראל

פרץ את טובים, מהדורה  -)בורסי סדרי הדין האזרחינוסח ברהיטות ובמדויק בספרו של י' זוסמן, 

 (:393, תשל"ד, בעמ' 4

 להתנגד חייב דין בעל, משמע; דבר לכל כשרה נעשית, הגשתה בזמן לה התנגדו שלא ראיה"

 את לעורר יכול ואינו, ומסכים כמוותר הוא נחשב, התנגד לא; הוגשה עת הראיה לקבלת

 ".יותר מאוחר בשלב ההתנגדות

 העברת הסכםזאת ועוד, קשה לבית המשפט להבין כיצד מתנגדת הנתבעת לקבילותו של . 32

 2 כנספח, עצמה הנתבעת בידי דווקא לראשונה המשפט לבית הוגשכאשר הסכם זה  – הזכויות

 נמנעה זה בשלב וכבר, התובע מן המסמך את קיבלה כי הבהירה הנתבעת. שהגישה ההגנה לכתב

התובע היה רשאי להניח כי אין חולק על מהימנותו של המסמך . ולמהימנותו לתוקפו מלהתנגד

 ועל נאמנותו ואין מקום להעיד עליו עדים.

 שכן, הסדרה על היוצרים זכויות את משנה אינו זה הסכם כי התמקדה ההגנה בכתב טענתה

, מאיר ערוץ מטעם לסדרה מורשה כמשווק משמש שהתובע היא ההסכם של היחידה משמעותו

 אמין בלתי, מזויף במסמך מדובר כי טענה לא הנתבעת. הערוץ לאישור כפופה שלו פעולה וכל
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 יש, לבדה מהן אחת בכל די אשר, אלו מסיבות. זה מסמך של בפרשנותו והתמקדה, תוקף חסר או

אכן, נטל הראיה להוכחת  .הזכויות העברת הסכם להגשת המאוחרת ההתנגדות את לדחות

התביעה מוטל על התובע, אולם בהעדר התנגדות של ממש לראיות של הגיש בשלב בו צריכה 

 ההתנגדות להימסר, יש לקבל ראיה זו.

. דברים אלו נכונים גם ביחס לשאר טענות הנתבעת ביחס להסכם. הטענה כי לא הוכח שעל 33

ההסכם חתום מורשה חתימה מטעם ערוץ מאיר, כמו גם הטענה כי על ההסכם חתום רק נציג אחד 

של ערוץ מאיר ועל כן הינו משולל תוקף, אינן יכולות להתקבל כשהן עולות לראשונה בשלב זה. 

ענות אלה לא הוצגה כל ראיה, ולא הובהר מי לעמדת הנתבעת היה מורשה החתימה מה גם כי לט

בערוץ מאיר באותה שעה, או מקור החיוב לכך שהסכמים מעין זה מטעם ערוץ מעיר ייחתמו 

דווקא בשניים. אדרבה: דווקא הסכם שידור התכנים שערכה הנתבעת עם ערוץ מאיר ביום 

 נה חתימה אחת בלבד. מלמד, כי על הסכם זה יש 6.08.2019

 הזכויות העברת הסכם של משמעותו

. מחמת המחלוקת הנוגעת לפרשנותו של ההסכם והכרעה בשאלה אם העביר את זכויות 34

 היוצרים בסדרה אל התובע, אביא להלן את לשונו המלאה של ההסכם:

 , שלום נעם"

 :הדברים סיכום להלן מאיר ערוץ הנהלת עם לך שהיו הקודמים ולסיכומים לפגישתנו בהמשך

 מאיר מכון .1
 השביל: "הסדרות את לשידור ולמכור לשווק אותך ומסמיך לך מאפשר מאיר וערוץ  .2

 .וביימת הפקת אותן" נשית ורוח" "הרוח בגלל", "שבת – ישראל בשביל" / "ישראל
 שיאושרו, משדר גוף או ערוץ לכל הסדרות של השידור זכויות את למכור תוכל כך במסגרת. 2

 .מאיר מכון י"ע לך

 את בזאת לך מעבירים מאיר וערוץ מאיר מכון השיווקית הפעילות את לך לאפשר מנת על. 3

 כל מול עצמאי באופן להתנהל שתוכל כך שהוא סוג מכל בתוכניות להם שיש הזכויות כל

 .לעיל כאמור, מאיר מכון של אישורו את יקבל כזה גוף עם הסכם שכל ובלבד שידורי גוף

 התוכניות הפקת בהמשך מעוניין שיהיה גוף ותמצא במידה בעבר כבר אתך שסוכם כפי. 4

 חופשי ואתה מאיר ומכון מאיר ערוץ מבחינת מניע שום בכך אין, מאיר ערוץ עבור הפקת אותן

 ההפקות בגין' וכד אחוזים לקבלת הזכות תעמוד מאיר ומכון מאיר ולערוץ כן לעשות

 .הנוספות
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 " ל"מנכ, טובי ברק, בהצלחה

 . משמעותו של הסכם זה, כפי שבית המשפט מבין אותה, הינה כדלהלן: 34

 המנויות הסדרות את ולמכור לשווק מוסמך התובע כי, קובעים להסכם 2-ו 1 סעיפים 

 . התביעה מושא הסדרה גם בהם, בסעיף

 מאיר וערוץ מאיר מכון כי קובע, לענייננו ביותר החשוב הסעיף הוא, להסכם 3 סעיף 

 להתנהל שיוכל כך, בהסכם מדובר עליהם בתוכניות זכויותיהם כל את לתובע מעבירים

 גוף עם להסכם מאיר מכון אישור את שיקבל ובלבד, שידורי גוף כל מול עצמאי באופן

 .שכזה

 המשך בגין אחוזים לקבל הזכות תעמוד, מאיר ולמכון מאיר לערוץ כי, קובע 4 סעיף 

 השני בהסכם מצוי זה סעיף של פשרו. מאיר ערוץ עבור בעבר הפיק אותן תוכניות הפקת

 שהפיק והסדרות במידה כי נקבע במסגרתו, 25.08.2012 מיום מאיר לערוץ התובע בין

 שיטפל זה יהיה והתובע, אחרת שידורית פלטפורמה או בערוץ לשידור יימכרו התובע

 התובע העביר אף אלו להסכמים בהתאם. המכירות מסך 70% התובע יקבל, במכירתם

 (.  ₪ 56,000) הנתבעת מן שקיבל התמורה סן מתוך(  ₪ 16,800) 30%

 לתובע ות היושייכ בסדרה היוצרים זכויות כי במפורש עולה אלו מסעיפים, כן כי הנה. 35

ההסכם לא נותר על הנייר כי אם יושם במעשים של ממש . בזמן הרלוונטי באשר חזרו לידיו

 והם העברת כספית ל"ערוץ מאיר" בשיעור ובקצבה עליהם הוסכם. 

 לתובע כי, הנתבעת כטענת, ממנו שיובן כך, סביר באופן ההסכם את לקרוא ניתן כי סבור איני

 מנוס אין, זו מסקנה לידי משהגעתי. שלה מורשה משווק אך והוא בסדרה זכויות כל אין

 הזכויות בעל הוא התובע: בסדרה התובע של היוצרים זכויות את הפרה הנתבעת כי מלקבוע

 את להקרין או לשדר זכות לה להקנות כדי מאיר ערוץ עם הנתבעת בהסכם ואין, בסדרה

 על, מאיר ערוץ של זכותה. שעה באותה מאיר לערוץ מוקנות היו לא אלו זכויות שכן, היצירה

 עם לעסקאות אישור ומתן המכירה מן תמלוגים בקבלת מסתכמת, הזכויות העברת הסכם פי

 . זו של חלקה מסתכם ובכך, נוספים ערוצים

 . ביצירה התובע של היוצרים זכות את אפוא הפרה הנתבעת כי מוצא אני
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 הנתבעת שלנוספות  הגנה טענות

 לא אלה לטענות כאשר, אסורה חזית בהרחבת מדובר. הנתבעת טענה להן להגנות אשר.  36

 הראיות או מהתצהירים במי או, הנתבעת שהגישה ההגנה בכתב אזכור ברמז אף נמצא

. הנתבעת בסיכומי לראשונה העולות, חדשות משפטיות בטענות מדובר. מטעמה שהוגשו

-בכתבי שהוצבה כפי, המחלוקת מגדר לחרוג רשאי אינו דין בעל כי הוא היסודי הכלל, כידוע

 שכנגד הצד אם או, טענותיו-כתבי את לתקן לבקשתו המשפט-בית נענה כן אם אלא, הטענות

 המאוחד המזרחי בנק' נ משולם 6799/02 א"ע) מכללא או במפורש, הסכמתו את לכך נתן

((. 2003) חיות השופטת דינה לפסק 6 פסקה, 145( 2)נח ד"פ, היהלומים בורסת סניף-מ"בע

 של חשובים עקרונות משקף חזית הרחבת על האוסר הכלל: "גרידא טכני בכלל המדובר אין

 פורסם] כללית בריאות שירותי' נ ירושלים עיריית 546/04 א"ע" )הדיון וסופיות הדיון ייעול

 חזית הרחבת על האוסר הכלל(. נאור השופטת של דינה לפסק 18 פסקה(, 20.8.2009[ )בנבו

 החזית שינוי בדבר הכלל של הגיונו.  הדיון וסופיות הדיון ייעול של חשובים עקרונות משקף

 הצד אינטרס על לשמור ובצורך, הדיון בתחילת הצדדים שהעלו הפלוגתות בשאלת נתחם

 בנק' נ ליפץ 1653/08 א"ע) יריבו שהעלה לטענות בהתאם טיעונו מסלול את שהכין, שכנגד

 די(. הנדל השופט של דינו לפסק 5 פסקה(, 4.7.2011[ )בנבו פורסם] מ"בע לישראל לאומי

 .אלו טענות של לדחייתן להוביל בכדי, בלבד זה בטעם

 לתום ביחס לטענה אשר. לגופן גם לדחות יש הנתבעת טענות את כי, יצוין לצורך מעבר. 37

, ההפרה במועד, לדעת עליה היה ולא ידעה לא כי לטעון הנתבעת ביקשה, הנתבעת של ליבה

. הסדרה כבעלי עצמו שהציג – מאיר ערוץ עם ההסכם לנוכח, ביצירה יוצרים זכות קיימת כי

 בפניה הציג זה כי עולה ממנו מאיר ערוץ עם ההסכם את הציגה לא הנתבעת כי, עקא דא

 במסגרת כי הוסיפה אף הנתבעת, לכך מעבר. הסדרה על הזכויות בעלי שהוא נתונה כעובדה

 העובדה את התובע בפניה הדגיש, 2015 בשנת הצדדים בין שנחתם בהסכם התובע עם מ"המו

. ההתקשרות לעצם הרשאתו את לקבל יש וכי, להתקשרות רלוונטי צד הינו מאיר ערוץ כי

 שידור על בהסכם התובע עם שהתקשרה לאחר כי, הנתבעת לטענת ובניגוד, עולה מכך

 .ביצירה לתובע יוצרים זכויות של קיומם על לחשוד מספקת סיבה לה היה, אחת פעם הסדרה

 לנתבעת ידועה הייתה לסדרה זיקה לתובע גם הייתה מאיר לערוץ הזיקה לצד כי העובדה. 38

 המיצוי דוקטרינת גם. זו טענה לשלול אפוא יש. שנים 3 משך עבורה שילמה אף והיא, מראש
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 שנים 3-ל בהסכם הנתבעת עם נקשר התובע. זה לעניין רלוונטית אינה הנתבעת הזכירה אותה

 לנתבעת התובע שבין החוזה כותרת. זו בתקופה התוכנית את שידרה הנתבעת ומכוחו, בלבד

 תקופת בתום כי משמעו אשר, רישיון בהסכם מדובר כי במפורש ציינה אף 30.08.2015 מיום

 במקרה המיצוי דוקטרינת של יישומה. הסדרה את לשדר הנתבעת של זכותה פגה – הרישיון

 לכך המועד חלף בטרם, הכלל לנחלת ומסירתן בסדרה התובע זכויות של הפקעתן משמעה זה

 . יוצרים זכות חוק פי על

 ביצירה הזכות הפרת בגין הפיצוי סכום

 לתובע לפסוק המשפט בית רשאי, הפרה כל בשל כי, קובע יוצרים זכות לחוק( א)56 סעיף. 39

, קובע( ב)56 סעיף. חדשים שקלים 100,000 על יעלה שלא בסכום, נזק הוכחת בלא פיצויים

, השאר בין, לשקול המשפט בית רשאי(, א) קטן סעיף הוראות לפי פיצויים בקביעת כי

 : אלה שיקולים

 ;ההפרה היקף(1)

 ;ההפרה בוצעה שבו הזמן משך(2)

 ;ההפרה חומרת(3)

 ;המשפט בית להערכת, לתובע שנגרם הממשי הנזק(4)

 ;המשפט בית להערכת, ההפרה בשל לנתבע שצמח הרווח(5)

 ;הנתבע של פעילותו מאפייני(6)

 ;לתובע הנתבע שבין היחסים טיב(7)

 .הנתבע של לבו תום(8)

 של אחת במסכת המתבצעות הפרות יראו זה סעיף לעניין כי, קובע(ג) קטן סעיף לבסוף

 .אחת כהפרה, מעשים

 מדובר אם השאלה על הדעת את ליתן לכל ראשית יש, בענייננו הפיצוי סכום בקביעת. 40

 בעניין הההלכ. מרובות הפרות במספר או, אחת הפרה המהווה המעשים של" אחת מסכת"ב

 254( 2)מו ד"פ, ל"ז ניניו אברהם המנוח עיזבון' נ שגיא 592/88 א"ע בפרשת הותוותה זה

, יוצרים זכויות של בהפרה שם מדובר. החדש יוצרים זכות חוק לחקיקת קדם אשר( 1992)
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 ההפקה בתום. ורעייתו שגיא שמעון ידי ועל, ניניו ידי על במשותף שהופך מחזה במסגרת

 השותפות שהסכם מאחר הופרו שלו היוצרים זכויות כי ניניו טען ולימים, הצגות 74 התקיימו

 לבחון הצורך על עמד עניין באותו המשפט בית. ההופעות לביצוע קודם ידו על בוטל במחזה

 חוזרת בהפרה לראות יהיה נכון, ככלל כי וקבע", שנפגעה הזכות מבחן" לפי הסוגיה את

 בית קבע זאת בצד אף. בלבד אחת תביעה עילת שמקימה ככזו הזכות אותה של ונשנית

 ייתכן, שונות בתקופות ולסירוגין נפרדות בהזדמנויות מתבצעת העוולה כאשר כי המשפט

 של בסופו, נקבע עניין באותו. עצמאית תביעה עילת כמקימה החוזרת בפעילות לראות שיש

 בלבד אחד ופיצוי אחת תביעה עילת המקימה, יוצרים זכויות של אחת בהפרה מדובר כי, דבר

 שאיפשר באופן, והתרחב הלך זה וחריץ התלם נחרש לכך בהמשך אולם. הסטטוטורי במסלול

 מן אחת כל בגין פיצוי המקימות ככאלה, יוצרים זכות אותה של הפרות במספר לראות

 . ((06.10.2022 נבו) פלוני' נ פלונית 2855/20 א"רע: ראו) ההפרות

 היגיון, הקשר כתלוית בפסיקה התמסדה יוצרים זכויות לעניין" אחת מסכת" מהי הקביעה. 41

 התצלום אותו של היתר בלא בפרסום המשפט בית ראה, למשל מקרים במספר. ישר ושכל

 נבו) חיפה עיריית' נ ברדוגו ישראל 56470-10-18'( חד שלום) א"ת: ראו) נבדלות הפרות מספר

 יש לראות ככאלה שנעשו הפרות המרובות של הנתבעתב אני סבור, כי בענייננו(. (04.09.2021

 הפני תקופעל  ומתמשכת אחת" סדרה"מ חלק המהווה שידורים ברצף מדובר. "מסכת אחת"ב

יתה . החלטה זו הית היוצרים של התובעיולהפר את זכו בודדת החלטהשביסודה ארוכה, 

 והיא אשר הובילה להתגבשותה של עילת התביעה. ,החלטה חד פעמית

 פרשנות דומה מצאנו במשפט העברי : 

"כלל גדול אמרו בשבת. כל השוכח עיקר שבת ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה, אינו 

שבתות הרבה, חייב על חייב אלא חטאת אחת. היודע עיקר שבת ועשה מלאכות הרבה ב

שהוא שבת ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה, חייב על כל אב היודע . כל שבת ושבת

" העושה מלאכות הרבה מעין מלאכה אחת, אינו חייב אלא חטאת אחת. מלאכה ומלאכה.

  .שבת, פרק שביעי משנה א'(משנה, )

כמעשה  מעשיה של הנתבעתאת ואכן כך מצא גם בית המשפט כי יש להקל בעניין זה ולראות 

יחידה ולא מספר החלטות על הפרת זכויות היוצרים פעם אחר פעם  מוטעיתהכרוך בהחלטה 

בשיקול וגמירת דעת נפרדים. החלטה לשדר סדרה היא החלטה אחת ויש להניח לטובת של 
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הנתבעת כי לא הוחלט מחדש להפר את זכויות היוצרים של הנתבע בכל פרק ופרק. במובן זה 

שאין חייבים עליה  ",עיקר שבת"כחת דומה מערך הדברים לאותם עבירות רבות שיסודן בש

אלה חטאת אחת, ואין לראות בכל שידור תוכנית או פרק בודד הפרה העומדת בפני עצמה. 

משמעותה של מסקנה זו אינה כי יש להתעלם מהיקף הפרתה של הנתבעת, אלא כי יש 

 אחת גדולה. "הפרה"להידרש לו לעניין גובה הפיצוי בתוך המסגרת הקבועה בחוק ל

 ההפרה זמן משך, הפגיעה היקף את בחשבון יש להביא, המתאים הפיצוי גובה לחישוב.42

 לשקול יש כי מצאתי כך על נוסף(. במספר 77) הנתבעת ששידרה המרובה הפרקים ומספר

 העמיד מאיר ערוץ כי נהעהט את ציגה כל אישוש או מסמך המאמתה לא הנתבעת כי לחומרה

  .התוכנית על זכויותהוא בעלי ה לפיו שווא מצג בפניה

כמי שמכר לאחר שנים מה והציגה את התובע קאף  –לא די שהנתבעת לא הכירה בטעותה . 43

. התנהגות הנתבעת אשר המשיכה להשתמש בנכס אותו שכרה לולה זכויות שלא היו שייכות 

אינה  –בעבר מהתובע, ללא פניה לתובע, ועל סמך השערה כי הזכויות אינן שייכות לו 

התנהגות המצופה מבעל חוזה אשר קיבל לידיו נכס והוא משתמש בו לאחר תום תקופת 

 החוזה. 

חובת תום הלב דרשה פניה מסודרת אל התובע והודעה כי הנתבעת קיבלה לידיה את . 44

 זכויות היוצרים שלו וכי היא עומדת לשוב ולשדר את יצירתו בלא לשלם לו את תמורתה.   

על הסך המרבי הקבוע בחוק ללא הוכחת נזק. , יש להעמיד את הפיצוי אמורל לב בשים.45

ל התובע בהתחשב הפסדו שכפל הינו סכום הקרוב לכשהוא כולל את ההוצאות סכום זה 

 במחירי החוזה הקודם. 

 הוצאותתוצאות ו

 שלפיצוי  סכום לתובע םתשל הנתבעתהתביעה מתקבלת בחלקה והתוצאה היא אפוא כי . 46

100,000 ₪.  

ובשים לב להתנהלות הדיונית , 2018 א"לתקסד ח"י בפרק המנויים לשיקולים בהתאם. 47

  -הערכת המשאבים, שווי הסעד שנפסק, ופערי הכוחות בין הצדדים המתונה של הצדדים, 
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 על המומלץ המינימלי ט"שכה לפי המחושבות הוצאות הנתבעת לחובת פוסק המשפט בית

 המינימלי התעריף) הדין עורכי לשכת לכללי( 3)1 לסעיף בהתאם, ₪ 15,000 של סך

  .2000ס־"התש(, המומלץ

אך לא נכלל מע"מ  -ששולמה ושעתידה להשתלם על ידי התובע בחישוב זה חושבה אגרה .48

 שכן על פי הראיות שבפני בית המשפט זכאי היה התובע לנכות מס תשומות.  

הדין, ולאחר מכן יישאו תוספת הצמדה יום ממתן פסק  90סכומים אלה ישולמו בתוך . 49

 וריבית כחוק למן היום שנועד לתשלומן ועד לתשלומן בפועל.

 כחוק.  –זכות ערעור 

 , בהעדר הצדדים.2022נובמבר  2ניתן היום, ח' חשוון תשפ"ג, 

      

 חתימה            

 

 


